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04.05.2019 r. Wicelider polskiego rynku targowego, Targi Kielce, ponownie przystąpiły do Polskiej Izby Przemysłu Targowego.        

                                               

Ten dynamicznie rozwijający się ośrodek targowy to 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, a w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach 
wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Do kieleckiego organizatora wystaw branżowych przyjeżdża rocznie  276 000 zwiedzających i 
gości z blisko 60 krajów oraz 7 000 firm. Roczny bilans wynajętej powierzchni wystawienniczej to 223 000 m2 . 

                                    

W kalendarzu Targów Kielce jest ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 konferencji - m.in. PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe targi 
w Polsce, znany na całym świecie MSPO – trzecie targi przemysłu obronnego w Europie, KIDS-TIME – najdynamiczniej rozwijająca się impreza 
branżowa w Europie, SACROEXPO – największe targi sakralne w Europie oraz AGROTECH – najchętniej odwiedzane targi rolnicze. 

Targi Kielce są także organizatorem konferencji, seminariów i koncertów. W najnowocześniejszym w Polsce pawilonie wystawienniczym o 
powierzchni 5355 m2, możliwa jest organizacja kongresów i eventów dla 4500 osób.  

07.05.2019 r. Po zaciętych dyskusjach i protestach polaryzujących społeczeństwo Europy, Parlament Europejski  wreszcie osiągnął kompromis 
w zakresie treści nowej Dyrektywy Prawo Autorskie w odniesieniu do rynku cyfrowego (internetu). Treść Dyrektywy była wcześniej negocjowana 
w drodze rozmów trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską, Radą Europejską i Parlamentem Europejskim, zaś jej ostateczna wersja stanowi 
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kompromis pomiędzy licznymi interesami zarówno twórców jak i użytkowników treści. Formalne zatwierdzenie Dyrektywy przez Radę Europejską 
w dniu 9 kwietnia 2019 roku oznacza, że w ciągu dwóch lat państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do jej transpozycji do swojego 
ustawodawstwa.  

Celem Dyrektywy było dopasowanie istniejącego prawa do zmian zachodzących w obszarze technologii cyfrowych, za pomocą których 
rozpowszechnia się treści w Internecie, w taki aby zapewnić korzyści wszystkim użytkownikom Internetu, nie zaś tylko kilku gigantom – platformom 
internetowym wykorzystującym tę przestrzeń.  

Dyrektywa da posiadaczom praw autorskich większe możliwości negocjowania lepszego wynagrodzenia za wykorzystanie ich prac przez 
platformy internetowe. Wychodzi również naprzeciw dążeniu aby Internet pozostał przestrzenia dla wolności słowa. Jedną z zasadniczych zmian 
jest to, że platformy internetowe (np. Facebook, YouTube) będą bezpośrednio odpowiedzialne za treści, które zamieszczają użytkownicy. Aby to 
osiągnąć będą musiały wprowadzać licencje i / lub stosować techniczne narzędzia zapobiegania pirackim treściom, takie jak choćby 
kontrowersyjne mechanizmy filtrowania treści pod kątem naruszenia praw autorskich. 

Inne ważne zmiany polegają na tym, że: 
– niektóre przesyłane materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały obecnie wyłączone z zakresu Dyrektywy, 
– hiperłącza do nowych artykułów informacyjnych, którym towarzyszą „pojedyncze słowa lub bardzo krótkie fragmenty”, mogą być swobodnie 
udostępniane, 
– nowopowstałe platformy internetowe, tj. istniejące krócej niż 3 lata, których miesięczna liczba użytkowników nie przekracza 5 mln, i których 
roczne obroty wynoszą mniej niż 10 mln euro, będą zwolnione z niektórych obowiązków. 

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowe, EEIA – Europejskie Porozumienie Przemysłu Targowego oraz wiodące krajowe 
stowarzyszenia targowe, w tym Polska Izba Przemysłu Targowego, zalecają, aby przyglądać się procesowi transpozycji Dyrektywy do prawa 
krajowego, gdyż pozostaje nadal spore pole manewru i może okazać się, że szczegółowe przepisy prawa krajowego pójdą jeszcze dalej niż 
sięgają cele Dyrektywy. Ocena konsekwencji zmiany przepisów dla przemysłu targowego w poszczególnych państwach zostanie dokonana na 
przestrzeni dwóch nadchodzących lat.   Źródło: www.ufi.org 

14.05.2019 r.   Podczas Walnego Zgromadzenie PIPT, które odbyło się w dniu 10 maja w Amber Expo w Gdańsku, wybrano nowe władze Polskiej 
Izby Przemysłu Targowego. Podczas czteroletniej kadencji 2019 – 2023 Rada PIPT obradować będzie w następującym składzie: prezes Rady -
Przemysław Trawa (Międzynarodowe Targi Poznańskie), wiceprezes Rady - Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie), wiceprezes Rady - Andrzej 
Mochoń (Targi Kielce),  wiceprezes Rady - Zenon Żurek (Partner Zenon Żurek) oraz członkowie Rady: Lena Bretes – Dorożała (World Trade 
Center Poznań), Marcin Frontczak (Transmeble International), Andrzej Kubowicz (ZIAD Bielsko – Biała), Agnieszka Strzelczyk-Walczak (A. S. 
Messe Consulting) oraz Krzysztof Szofer (Abyss s.c  Małgorzata i Krzysztof Szofer). 

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019 – 2023 w składzie: przewodniczący - Paweł Babij 
(Interservis), wiceprzewodnicząca - Urszula Potęga (MT Targi Polska), sekretarz - Jan Lisiak (Poznańska Agencja Targowa Inexpo) oraz 
członkowie: Włodzimierz Gola (Promocja), Iwona Gramatyka (Polska Technika Górnicza) i Paweł Terlikowski (Superexpo.com).  

Nowa Komisja Rozjemcza pracować będzie w składzie: Krzysztof Rafał Galimski (Pracownia Sztuk Plastycznych), Andrzej Meliński (Meliński 
Minuth),Elżbieta Roeske (Międzynarodowe Targi Poznańskie), Andrzej Wierciński (Tomex), Piotr Wojewodzic (Poznańska Agencja Targowa 
Inexpo). 

                                                    

http://www.ufi.org/
https://polfair.pl/o-izbie/wladze-izby/
https://polfair.pl/o-izbie/wladze-izby/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/ged-logo-3-small.jpg


 
 

3 
 

W dniu 5 czerwca na całym świecie obchodzony będzie Global Exhibitions Day, czyli święto branży targowej. W Polsce świętować będziemy już 
po raz czwarty. W tym roku obchody Święta Branży Targowej zaplanowano w warszawskim Centrum Praskim Koneser, a ich głównym elementem 
będzie gala wręczenia nagród laureatom konkursów „Targi 4.0” i „Ekspozycja Roku 2018”. 

Polskie obchody patronatem honorowym objęli: Andżelika Możdżanowska Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Studenckie Forum Business Centre Club. 

          

                                                                        

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników konkursu Targi 4.0. było przygotowanie eseju, prezentacji multimedialnej czy spotu prezentującego 
ich wizję rozwoju targów w przyszłości. Podczas gali wręczenia nagród odbędzie się oficjalna prezentacja zwycięskiej pracy. Tego dnia 
wręczone zostaną także nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2018, w ramach którego wyłaniane są najlepsze realizacje, obejmujące usługi 
projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych. Nagrodzone przez jury prace będzie można także obejrzeć w Centrum Praskim 
Koneser. 

Galla GED19 oraz uroczystość wręczenia nagród rozpocznie się o godz. 16.30. Tego dnia w tym samym miejscu od rana odbywać się będzie 
konferencja Expo Marketing. To cykl wykładów i paneli dyskusyjnych,  które poprowadzi ekspert ds. marketingu wystawienniczego – Jerzy 
Osika oraz zaproszeni przez niego goście – wybitni specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, począwszy od marketingu internetowego po 
dofinansowania do działań eksportowych. Można będzie także skorzystać z indywidualnych porad wystawców. Udział w konferencji jest 
bezpłatny. 

 

16.05.2019 r. Ostatniego dnia tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego eksperci branży MICE wzięli udział w debacie 
dotyczącej rozwoju przemysłu spotkań w Polsce. O tym jak skutecznie przyciągać wydarzenia i jak wykorzystać ich potencjał opowiadał między 
innymi Przemysław Trawa, prezes zarządu Grupy MTP. 

                                 

https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/04/Logo-MR.jpg
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Już po raz 11. przedstawiciele kluczowych dziedzin gospodarki spotkali się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach, 
by dyskutować o kierunkach rozwoju Polski i Europy na najbliższe lata. Wydarzenie to jest najlepszym przykładem tego, jak istotną rolę w dobie 
cyfrowej rzeczywistości, odgrywają spotkania, networking i wymiana doświadczeń. 

W panelu „Przemysł spotkań w Polsce” pod patronatem Grupy MTP wzięli udział: Przemysław Trawa, prezes zarządu Grupy MTP; Marta 
Chmielewska, Stowarzyszenie Branży Eventowej – prezes, Mea Group Sp. z o.o., prezes zarządu; Marcin Herra, Arena Gliwice (Arena Operator 
Sp. z o.o.) – prezes zarządu;  Andrzej Hulewicz, Mazurkas Travel Poland – Vice President; Magdalena Kondas, MeetingPlanner.pl – redaktor 
naczelna; Dionizy Smoleń, PwC – dyrektor; Marcin Stolarz, PTWP Event Center Sp. z o.o. – prezes zarządu. 

Eksperci rozmawiali na temat wpływu dużych kongresów na promocję polskich miast w kraju i za granicą oraz wskazywali na potencjał konsorcjów 
w procesie pozyskiwania tego typu wydarzeń. Warto podkreślić, że obecnie infrastruktura, cena i poziom organizacji nie są jedynymi czynnikami 
przyciągającymi zleceniodawców. Równie ważny jest aspekt przestrzegania zasad zróżnicowanego rozwoju oraz interesująca oferta kulturalna. 
Polski przemysł spotkań cieszy się dużym uznaniem na świecie. Doceniana jest infrastruktura, która nie odbiega od zagranicznych standardów 
oraz kompleksowość organizacji. 

Europejski Kongres Gospodarczy 2019 był wydarzeniem rekordowym pod wieloma względami. Odbyło się ponad 150 sesji tematycznych z 
udziałem ponad 1000 prelegentów oraz 12,5 tys. uczestników.   Źródło: Grupa MTP www.mtp.pl  

 

24.05.2019 r. W dniu dzisiejszym w Expo Kraków odbyło się Walne Zgromadzenie CENTREX -Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. 
Podczas obrad miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX umowy o współpracy w zakresie audytu i 
oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby na lata 2019-2021. Będzie to kolejny etap wieloletniej współpracy 
pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej. 

                          

CENTREX, będący organizacją non-profit zrzeszającą wiodące firmy targowe z regionu Europy Środkowowschodniej, platformą promocji 
wiarygodnych statystyk targowych z tego regionu i certyfikowanym audytorem UFI –Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, prowadzi 
kontrolę danych statystycznych targów w Polsce od 2008 roku. Historia współpracy pomiędzy PIPT I CENTREX, w różnych obszarach promocji 
targów, jest jednak nieco dłuższa. Rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to PIPT, działająca wówczas jako Polska Korporacja Targowa, wykorzystując 
doświadczenia najważniejszych organizacji targowych, takich jak CENTREX, UFI i AUMA, przyjęła własne standardy i definicje statystyczne dla 
targów i wystaw w Polsce oraz zadecydowała o profesjonalnym audycie statystyk targowych. W rezultacie współpracy PIPTz CENTREX dane 
statystyczne polskich targów są publikowane w unikatowych raportach statystycznych wiodących organizacji targowych: CENTREX oraz UFI. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

O Polskiej Izbie Przemysłu Targowego  

Polska Izba Przemysłu Targowego, założona w 1993 roku, jest jedyną ogólnopolską organizacją – izbą gospodarczą, zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących  
działalność gospodarczą w przemyśle targowym. Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są 
to przede wszystkim;  organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie projektowania, 
budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa 

http://www.mtp.pl/
https://polfair.pl/wp-content/uploads/2019/05/20190524_134755.jpg
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targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy z branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę 
noclegową.  W 2018 roku Polska Izba Przemysłu Targowego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. To także jubileusz ćwierćwiecza samorządu przedsiębiorców 
branży targowej w Polsce.  

Cztery podstawowe obszary działania objęte programem działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego to: lobbing, działania na rzecz integracji środowiska 
targowego, promocja targów - rozumiana szeroko - w tym działalność wydawnicza, edukacja w zakresie marketingu targowego, promowanie etycznych działań 
biznesowych w branży i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:  służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce, tworzyć 
skuteczną płaszczyznę działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego, promować udział w targach i wystawach jako skuteczny element strategii 
marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw, działać na rzecz podniesienia standardów usług targowych oferowanych przez członków, w tym na rzecz 
wiarygodnych, transparentnych statystyk targowych, oferować uczestnikom rynku targowego możliwości w zakresie edukacji targowej i biznesu, działać na rzecz 
integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem oraz wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła 
interesy gospodarcze członków Izby. 

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. PIPT jest aktywnym członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysł 
Targowego oraz prowadzi intensywną współpracę z CENTREX – Międzynarodowym  Związkiem Statystyk Targowych, zrzeszającym największych organizatorów 
targów z Europy Środkowowschodniej, współpracuje także z AUMA – Stowarzyszeniem Niemieckiego Przemysłu Targowego oraz wieloma innymi zagranicznymi 
organizacjami przemysłu targowego.  

Kontakt:    
 
Beata Kozyra, prezes zarządu: b.kozyra@polfair.com.pl  
Marzenna Łukaszewicz, dyrektor Biura PIPT: m.lukaszewicz@polfair.pl  
Jan Studencki, specjalista ds. promocji: j.studencki@polfair.com.pl 
 
Polska Izba Przemysłu Targowego, ul. Bukowska 12, 60-819 Poznań, tel. +48 61 866 15 32. 
 

www.polfair.pl     
 
 www.targiwpolsce.pl  
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